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Tárkony, a nemköltô költô a friss zsömlére gondolt. A zsömlére, 
aminek puha belseje ôrzi még a kemence emlékét. A ropogós 
kéregre, ami szépen megcserepesedett, amikor hûlni kezdett. 

A zsömlére, amit a péklegény hajnalban kivett a kemencébôl, 
amit a fuvaros teherautóra pakolt, amit a teherautó elvitt a boltba, 
amit a boltos kirakott a pultra, amit egy öregasszony jól össze-
nyomkodott, mielôtt még Tárkony nejlonszatyorba tette volna,  
a nejlonszatyorból pedig csempeszélû tányérjára. 

Hogy mennyire jó lett volna beleharapni abba a zsömlébe. 
Ha Oregán nem tépi föl bömbölve konyhájának ajtaját. Ha 

Oregán nem vágja ôt hátba, hogy szenzáció. Ha Oregán nem rán-
gatja el ôt attól a csempeszélû tányértól.
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Történt ugyanis, hogy portyázás közben a Tündér a Nagy 
Büdös Semmi kellôs közepén megtalálta a Vonalat. Tíznapi járó-
földre a Völgytôl, legfeljebb százra vagy ezerre.

Igen, a Tündér a saját szemével látta egy homokbucka 
tetejérôl. Hogy mi van a Vonalon túl? Halvány lila gôze sincs. 
Olyan kényelmesen süppeteg volt a homok, olyan langymeleg  
a tavaszi napsugár, hogy semmi kedve sem volt átlépni a Vona-
lat, amit élô ember még nem lépett át soha. 

Inkább hengergôzött egy jót a bucka tetején, aztán szépen 
hazajött.

A Vonal, ami úgy volt eddig, hogy nincs, most egyszerre úgy 
lett, hogy van. A szenzációs hír hallatán fölbolydult a Völgy. Min-
denki híres felfedezô akart lenni. Mindenki a legelsô akart lenni, 
aki átlépi a Vonalat. 

A Vonalat, amirôl eddig csak a mesékben hallhattak. 

A Völgyben ugyanis idôtlen idôk óta, legalábbis a kilencvenhét 
éves Babi néni kislánykora óta azt mesélik a gyerekeknek, hogy 
volt egyszer egy világ, amiben nem volt Vonal, aztán lett egy 
világ, amiben van Vonal.

Oregán félt, hogy Lajos megelôzi ôket, ezért rángatta el 
Tárkonyt a csempeszélû tányértól. Tárkony ezen annyira 
meglepôdött, hogy csak napok múlva jutott eszébe nyafogni.

Hogy éhes. Hogy szomjas. Hogy fáradt. Hogy álmos. Hogy 
unatkozik. Hogy fázik. Hogy melege van. Hogy haza akar menni. 

De Oregán hajthatatlan volt. Hajtotta ôt a nagy felfedezôk vére, 
és idegesítette Tárkony nyafogása. Galléron ragadta hát  
a barátját, hogy egy nyiffanás sem fért ki a torkán. Úgy vonszolta 
tovább magával.

A VONAL ELÔTTI VILÁGBAN EGYETLENEGY HATALMAS ÚR URALKODOTT. ÖVÉ VOLT 

MINDEN ÉGEN ÉS FÖLDÖN. MINDEN, AMI CSAK VOLT, MÉG AZ IS, AMI CSAK A VOLT 

UTÁN LESZ. 

NEM VOLT EZ AZ ÚR SEM JÓ, SEM ROSSZ, SEM CSÚNYA, SEM SZÉP. SEM ILYEN, SEM 

OLYAN, HISZEN EGYSZERRE MINDENFÉLE VOLT. OLYAN HATALMAS ÚR VOLT, HOGY  

A BIRODALMÁBAN ÉLÔ EMBEREK MIND CSAK SEMMISÉGNEK TÛNTEK A SZÍNE ELÔTT. 

EGYIK PONT OLYAN SEMMISÉGNEK, MINT A MÁSIK. NEM IS TUDTA MEGKÜLÖNBÖZTETNI ÔKET, LUSTA IS VOLT MEGJEGYEZNI  A NEVÜKET. MEGHAGYTA INKÁBB, HOGY SOHA ÉS SEHOL, SENKIT ÉS SEMMIT NEM LEHET NÉVEN NEVEZNI AZ Ô EGYETLENEGY BIRODALMÁBAN. EKKOR KEVESEK FÖLLÁZADTAK ELLENE.
RENDBEN. TIÉD MINDEN ÉGEN ÉS FÖLDÖN. RENDBEN. TIÉD MINDEN, AMI CSAK VOLT, MÉG AZ IS, AMI CSAK A VOLT UTÁN LESZ. DE A NEVÜNKET NEM ADJUK, HA A FENE FENÉT ESZIK IS.
MÁRPEDIG A FENE FENÉT EVETT. 
HOGY PARANCSÁNAK ELLENÉRE MINDEN ALATTVALÓNAK SAJÁT NEVE  LEGYEN? A VILÁG EGYETLENEGY URA FÖLBÔSZÜLT A HALLATLAN SZEMTELEN-SÉGEN, ÉS HARAGJÁBAN SZÁMÛZTE A LÁZADÓKAT.
IGAZ, ÖVÉ VOLT AZ EGÉSZ VILÁG, DE AKKORA ÚR MÉGSEM VOLT, HOGY ÚJ VILÁGOT TEREMTSEN. ÍGY EGY VÉGTELEN VONALLAL LEKANYARÍTOTT  A RÉGIBÔL EGY DARABOT, ODA SZÁMÛZTE A LÁZADÓKAT. AZÓTA SZIGORÚAN TILOS ÁTLÉPNI A VONALAT.



Igyekezniük kellett, mert Lajos meg a többiek mindvégig  
a nyomukban loholtak teljes menetfelszerelésben. 

A Hegy tetején végre föltárult elôttük a végtelennek tetszô 
Nagy Büdös Semmi. Mögöttük a szerpentinen meg ott kígyózott 
vagy a fél falu.

Tíz, legfeljebb száz vagy ezer napja már, hogy a Nagy Büdös 
Semmiben baktattak, amikor Tárkonynak egyszer csak eszébe 
jutott a zsömle. Már régen elfogyott mindenük, amit sebtében 
magukkal hoztak. Csak harmatvizet nyaltak, homokszemet ropog-
tattak. Csikorogtak a fogaik az éhségtôl meg a homoktól. 

Tárkony a friss zsömlére gondolt. A zsömlére, aminek puha bel-
seje ôrzi még a kemence emlékét. A ropogós kéregre, ami szépen 
megcserepesedett, amikor hûlni kezdett. 

Hogy mennyire jó lett volna beleharapni abba a zsömlébe.  
Ha Oregán nem rángatja magával ide, ahol még nyafogni sem 
lehet egy jót. 

– Tényleg, miért nyomkodják össze az öregek a zsömléket  
a boltban? – kérdezte Oregántól.

– Ne filozofálj, nem mindegy az neked? – morogta Oregán.
– De miért nyomkodják össze mindet, ha végül csak egyet 

vesznek meg?
Oregán megállt egy bucka tetején, és vészjóslóan Tárkonyra 

nézett.
– Te megint nyafogsz!
– A zsömlémet akarom! – fakadt sírva Tárkony. 

– Az a zsömle már olyan szikkadt, hogy nincs a világon olyan 
öregasszony, aki puhára és kívánatosra tudná nyomkodni neked – 
vigasztalta Oregán. 

De a szép szó nem hatott, ezért a jól bevált gallérszorongatás-
sal folytatta a vigasztalást. Meg is ragadta Tárkonyt, de a szoron-
gatás helyett inkább a hátára kapta, mert a gallér mögött végre 
meglátta a Vonalat. 

Ott tekergett lustán a Nagy Büdös Semmi közepén, ameddig 
csak a szem ellátott. 

Oregán hatalmas csatakiáltást hallatott, és a kapálózó Tárkony-
nyal a hátán megiramodott a Vonal felé, hogy ôk legyenek  
a világon az elsôk, akik átlépik azt. Csak futott, és futott, és fu-
tott eszeveszetten, de a Vonal elôtt mégis megtorpant, mint akit 
fejbe kólintottak. 

A semmibôl ugyanis ott termett két mokány fickó. Ugyan 
Oregán köldökéig sem értek, de olyan, de olyan szúrós szemmel 
néztek rá, de olyan, de olyan vadul rázták felé a mutatóujjukat, 
hogy Oregán sóbálvánnyá dermedt.

– Tilos, tilos, tilos, ezerszer is tilos! – visszhangozta az egyik. 
– Tilos, tilos, tilos, ezerszer is tilos! – visszhangozta a másik.
Mint akit megbûvöltek, Oregán képtelen volt átlépni a Vonalat. 

Engedelmesen lenyekkentette a földre szegény Tárkonyt, majd 
maga is melléroskadt, és megtörten nyafogni kezdett. 

Hogy hiába kutyagolt. Hogy hiába éhezett. Hogy hiába szom-
jazott. Hogy hiába ázott. Hogy hiába fázott. A Vonalat mégsem 
lépheti át soha. Nem lehet ô az elsô, mert senki sem lehet az 
elsô. Sosem lesz így belôle világhíres felfedezô.

54





Nemsokára megérkezett Lajos is, nyomában pedig sorra a töb-
biek. De ôk is hiába próbálkoztak, úgy jártak mindahányan, akár 
szegény Oregán. 

Mert ha százan száz helyen is akartak átjutni egyszerre, mind  
a száz helyen ott termettek az Ôrök, és dühösen rázták feléjük  
a mutatóujjukat. 

Hogy szigorúan tilos!
Mint akik csodára várnak, végül mindannyian leroskadtak 

Oregán mellé a homokbuckára. 
Csak vártak, és vártak, és vártak. Legalább tíz napig, legfeljebb 

százig, vagy ezerig. Mindhiába. Már vonalakat láttak  
az éhségtôl, de az Ôröknek eszük ágában sem volt eltûnni onnan. 

Tárkony mindvégig ott feküdt mozdulatlanul, ahova Oregán  
lenyekkentette. A szeszélyes felhôket leste egykedvûen, és amikor 
már mindegyiknek zsömle formája volt, keservesen fölnyögött.

– Haza akarok menni! 
Meglepte, hogy Oregán nem ragadta galléron a nyafogás miatt. 

A többiek is már csak fetrengtek kínjukban. Mint a hátukra fordí-
tott teknôsök, kézzel-lábbal kalimpáltak. 

– Miért nem megyünk már végre haza? – kérdezte tôlük.
– Az nem lehet! Az nem lehet, hogy hiába tettünk meg ekkora 

utat! – nyöszörögték.
– Kit érdekel a hülye Vonalatok, fetrengeni otthon is lehet! – 

fakadt ki Tárkony.
– Az nem lehet! Az nem lehet! Addig senki se megy haza, amíg 

valaki át nem lépi a Vonalat! 

Tárkony erre komótosan föltápászkodott, lesöpörte ingérôl  a 
homokot, és odacsoszogott a Vonalhoz. 

Fölemelte a jobb lábát. 
Mire ott termettek az Ôrök, hogy nono!
Visszatette a jobb lábát és fölemelte a balt.
Mire rázni kezdték az Ôrök az ujjukat, hogy tilos!
Visszatette a balt, megvonta a vállát, és páros lábbal átugrotta 

a Vonalat. 
Az Ôrök megnyúlt képpel néztek rá, hogy kérem, ez nem lehet, 

ez skandallum, ez teljesen szabálytalan! Aztán csak hápogtak 
döbbenten, lilult a fejük, kigúvadt a szemük, reszketett a mutató-
ujjuk.

– Éljen Tárkony! Éljen Tárkony, a nemköltô költô, aki elsôként 
lépte át a Vonalat! – ünnepelték a többiek a világraszóló 
hôstettet.

De Tárkonyt ez az egész már régen nem érdekelte. Hátat fordí-
tott a Vonalnak. Hazaindult, hogy végre megegye azt  
a kôkeményre szikkadt zsömlét.
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